
UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

Den 26. februar 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 323/15 

(Qaasuitsoq Kredsrets sagl.nr. 

QAA-ILU-KS-0394-2014) Anklagemyndigheden 

 mod 

 T 

 Født den … 1989 

 (advokat Stine Dahl, Nuuk 

 j.nr.12621) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 19. august 2015. Ved dommen 

blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold. 

 

Tiltalte blev idømt bøde på 2.000 kr.  

 

Anke 

 

Denne dom er af anklagemyndigheden anket til landsretten. For landsretten har sagen været 

behandlet som udmålingsanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse. 

 

T har påstået formildelse. 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 



 2 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 13. november 2015. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte. 

 

T har supplerende forklaret, at hun kender … fra bygden, og at hun er en tidligere veninde. 

Da episoden fandt sted, var de ikke længere veninder. De var blevet uvenner over en mand. 

Tiltalte har taget ved lære af episoden. Hun skulle ikke have ladet sig påvirke af ....  

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

 

Landsretten har ved udmåling af foranstaltningen lagt vægt på karakteren af den begåede 

vold, hvor det hele klare udgangspunkt er betinget anstaltsanbringelse i 30 dage. Landsret-

ten har uanset på baggrund af de konkrete oplysninger i sagen herunder blandt andet henset 

til forholdets alder fundet, at det er tilstrækkeligt med en betinget anstaltsanbringelse i 20 

dage, jf. kriminallovens § 129. 

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

Kredsrettens dom ændres. 

 

Anbringelse i anstalt i 20 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder 

efter en prøvetid på 1 år, hvis den pågældende i prøvetiden ikke begår ny lovovertrædelse. 

 

Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af 

statskassen. 

 

Anne-Sophie Abel Lohse 

 


